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20 aastat Kanepi valla lehte Kanepi Teataja
20 aastat on Kanepi valla kohalikke uudiseid ja sündmusi
vahendatud vallakodanikeni Kanepi Teataja kaudu

1999. aastal Kanepi Vallavolikogu
otsustas hakata välja andma neli
korda aastas ilmuvat pooletuhandelise
tiraažiga valla ajalehte. Lehte hakkasid
kokku panema volikogu haridus- ja
kultuurikomisjoni liikmed, komisjoni
esimees Tiiu Leppikus. Esimene number
ilmus detsembris 1999.
2000 - 2003
Ilmus 4 lehte, toimetaja Tiiu Leppikus,
kirjastaja AS Võru Teataja. 2002. aasta
septembri number ilmus värvilisena.
2004 - 2006
Ilmus 6 lehte, toimetaja Tiiu Leppikus,

kirjastaja AS Võru Teataja, küljendas
Maire Kriis.
2007
Ilmus 9 lehte, toimetaja Tiiu Leppikus,
kirjastaja AS Võru Teataja.
Kanepi Teatajat on siit alates võimalik
lugeda veebivariandis valla kodulehel.

kirjastaja AS Võru Teataja, 2010. aastast
kujundas Mall Sermand. 2010. aasta
maikuust alates trükkis Kanepi Teatajat
Paar Trükikoda Tartus. Tiiu Leppikus on
12 aastat toimetanud valla lehte.

Teataja 15. aastapäevaks, toimetaja
Merike Luts.
2016
Ilmus 11 lehte, toimetaja Merike Luts.

2008
Ilmus 11 lehte, toimetaja Tiiu Leppikus,
kirjastaja AS Võru Teataja.

2012 - 2014
Ilmus 6 lehte, toimetaja Reeli Kork,
augustist alates Ülle Sillamäe, tehniline
teostus Kalurileht OÜ. 2013. aasta oktoobrist alustas toimetajana Merike Luts.

2017
Ilmus 12 lehte, igas kuus, detsembrist
alates on ühinenud Kanepi valla leht
värviline ja kaheksa leheküljega.

2009 - 2011
Ilmus 6 lehte, toimetaja Tiiu Leppikus,

2015
Ilmus 7 lehte, lisaleht jaanuaris Kanepi

2018 - 2019
Ilmub 12 lehte, toimetaja Merike Luts.

VALLAVANEMA VEERG

Detsember on suure jõulusagimise
hulgas ka kokkuvõtete tegemise aeg.
2019. aasta on olnud tormiline väga
mitmeski mõttes. Kanepi vallas on
2019 olnud väga tegus, kuid samas
ka muutuste rohke aasta.
Kui vaadata aastale tagasi, siis
mitmed suured investeeringud
on jõudnud lõpule. Krootuse
küla hooldekodu sai renoveeritud
kaasaegseid nõudmisi ja energiasäästu arvestades. Kanepi aleviku
jäätmejaama ehitus on lõpetatud ja
uue aasta alguses loodame väravad
avada. Saverna küla hooldekodus
on renoveeritud elektrisüsteem.
Jõksi järve puhkeala sai värskema
ilme. Maaritsa kultuurimaja ümbrus
on korrastatud, parkla laiendatud
ja saali põrand renoveeritud.
Investeeringuid ja toimetamist on
jagunud üle terve valla. Eesmärk
on alati üks, et elu oleks mugavam
ja meeldivam. Palju on tehtud ja
suured tegemised ootavad uuel
aastal ees.
Detsember on rikkalik pidude
kuu. Mitmed toredad jõulupeod
on juba peetud ja mitmed veel
ka ees. Jõulukuu on ka kingituste
jagamise kuu. Juba traditsiooniks
on saanud Kanepi valla eakamatele
jõulupakkide kinkimine. Nii ka sel
aastal. Paki sisu on sel aastal uudne
ja koosneb peamiselt Kanepi kandi
toodetest. Tooted omakorda on
sellised, mis säilivad pikemalt.
Jõulud on hoolimise aeg. Olgem
toeks üksteisele.
Kaunist jõuluaega ja imelist aastavahetust!
Piret Rammul
Kanepi vallavanem
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VOLIKOGU JA VALLAVALITSUS
Kanepi Vallavolikogu istung toimus 21. novembril Põlgastes
Volikogu novembri kuu korraline istung
toimus 21. kuupäeval MTÜ Põlgaste Jahtkonna
Metsasõprade majas. Istungi päevakorras oli
neli päevakorrapunkti.
Esimese päevakorrapunktina
otsustas
volikogu anda Gaza Race OÜ-le loa
Kanepi vallas Hauka külas asuva Laane
katastriüksuse omandamiseks. Luba kinnisasja
omandamiseks anti kooskõlas kinnisasja
omandamise kitsendamise seadusega.
Teise päevakorrapunktina otsustati kinnitada
Kanepi valla 2019. aasta teine lisaeelarve.
Kanepi valla 2019. aasta teise lisaeelarvega
täpsustatakse põhitegevuse tulusid ja –kulusid,
võetakse arvele sihtotstarbeliselt eraldatud
vahendid ja nende arvel tehtavad kulutused,

samuti viiakse eelarvesse sisse muudatused
investeerimistegevuses.
Kolmanda päevakorrapunktina otsustas
volikogu majandus- ja eelarvekomisjoni
ettepanekul tunnustada vallavanemat tehtud
töö eest ühekordse lisatasuga.
Lõpetuseks, hea vallaelanik, kui Sinu elukoht
on Kanepi vald, kuid mingil põhjusel ei ole sa
veel registreerunud meie koduvalla elanikuks,
siis palun tee seda. Valla jaoks on iga inimene
oluline. Tulubaas, mida saab kasutada valla
arendamiseks ja teenuste osutamiseks, sõltub
paljuski registreeritud elanike arvust. Põhilise
osa valla tulubaasist moodustab tulumaks –
vastavalt tulumaksuseadusele kantakse iga
elaniku brutotulust 11,6% registrijärgsele

omavalitsusele. Seega tähendab iga puudujääv
elanik maksuraha vähenemist ning lisanduv
elanik maksuraha kasvu. Elanike arvu
täpne teadmine on oluline valla teenuste ja
arengu planeerimisel. Kanepi vald on oma
elanikele loonud väga palju erinevaid toetusi:
sünnitoetus, tasuta lasteaiakoht, koduste laste
jõulupakid, ranitsatoetus, laste prilliklaasi
toetus, koolilõputoetused, huvihariduseja tegevuse toetused, hooldajatoetus,
jõulupakid eakatele, matusetoetus, osalemine
hajaasustuse
programmis,
eluruumide
kohandamise toetus ja palju muud. Valla
arengu seisukohalt soovime ju kõik
järjest paremat elukeskkonda - paremini
hooldatud teid, enam tänavavalgustusega

kaetud alasid, kogukonna ühtsust toetavaid
kultuurisündmuseid. Panustame koos oma
kodukoha arengusse!
Volikogu istungi protokolli ja vastuvõetud
õigusaktidega saab tutvuda valla kantseleis,
ning elektrooniliselt Kanepi Vallavalitsuse
dokumendiregistris.
Järgmine volikogu istung toimub 19.12.2019
algusega kell 15.00 Kanepi
vallamajas.
Soovin rahulikku advendiaega kõigile!
Kaido Kõiv
Kanepi Vallavolikogu
esimees

KULTUUR
RAAMATUKOGU

Raamatukogus toimub ikka ühte-teist
Mardikuu oli Saverna raamatukogus üsna
sündmusterohke. Traditsiooniliselt alustasime
kuu esimesel reedel ikka mälumänguga, toimus
selle hooaja II etapp. Võistkonnad kõik vapralt
kohal ja valmis ajusid ragistama! 14.novembri
õhtul kohtusid teelauas need, keda huvitavad
teised maad ja reisimuljed. Seekord olid
vaatluse all Valgevene ja europealinn Brüssel.
Oma reisimuljeid koos piltide esitlusega
pajatas allakirjutanu. Paar tundi möödus lausa
linnulennul ja kohaletulnud leidsid, et said
oma varamusse teadmisi juurde. Nii et igati
kasulik õhtu kaaslaste seltsis!
11.-17.novembrini toimusid traditsioonilised
Põhjamaade raamatukogupäevad. 15. novembri hommikul kogunesid Saverna kooli
2. ja 4. klassi õpilased raamatukokku, et koos
hommikuhämaruses lugeda Astrid Lindgreni
raamatut „Pipi Pikksukk“, mis oli sellel aastal
lastele ettelugemiseks välja valitud. Oli jälle
omaette uus kogemus lastele. 20.novembril
toimus raamatukogus kohtumine lastekirjanik

Kristina Ruderiga, kes on lõpetanud Kanepi
Gümnaasiumi. Külaline õnnitles ka meie
suvelugemise konkursi tublimaid ja koos
sai tehtud ka kena pilt. 21.novembril on
töövarjupäev. Ja sellel aastal juhtus tore
kokkusattumus – samal päeval tulid
raamatukokku külla lasteaia „Nöpsikute“
rühma lapsed. Neil oli just teemanädal –
ametid. Ja nii oligi raamatukogutädil kaheksa
töövarju. Julgemad said ära proovida, kuidas
raamatud „piiksuga“ arvutisse lähevad.
Kaasa võeti sületäis põnevaid raamatuid
lastele ja ka õpetajad leidsid endile vajalikke
teoseid. Juba mitmendat aastat korraldab
raamatukogu 26.novembril kodanikupäeval
väikese kohvilaua tublimatele lugejatele,
koostööpartneritele ja vabatahtlikele. Nii ka
seekord. Rääkisime, mida raamatukogus aasta
jooksul tehtud, milliseid plaane on tulevikuks,
mälestasime 82.sünniaastapäeval raamatukogu
head sõpra ja toetajat Sulev Unti. Ja nagu
ikka, juttu jätkus kauemaks. 29.novembril

toimus koostöös Saverna Noortekeskusega Jääme koos ootama valget lund, päkapikke ja
lastele õpituba, kus valmistati Kristel Liini Jõulutaati!
juhendamisel
jõulukaarte.
4.detsembril Mõnusat jõuluaega! Leidke aega iseendaga
korraldasime õpitoa ka täiskasvanutele, kus olemiseks!
Saverna raamatukogu juhataja
lisaks kaartidele valmistatakse ka väikseid
Tiina Hoop
kinkekarpe.
Töövarjupäeva lastehommik „Kõik tööd on head“, tööhoos on Gregor.

TEATER

Pühadeootus teatritalus
Sel aastal tuli jõuluaeg mitmete etenduste ja
üritustega. Novembri lõpus esietendus AlleSaija Teatritalus täiskasvanute muinasjutt
“#tulehark”, mida mängiti veel 4. ja 11.
detsembril. Tegemist on rahvajutu “Vaeslaps ja
talutütar” ainetel valminud pea peale pööratud
looga, mis naeruvääristab tänapäevast brändija nutiseadmete kultust. Loos astub üles
teatristuudio fantastiline nelik (Argo Peetmaa,
Aivo Kikerman, Meelis Vahtramäe, Hennu
Krukov) koos Ülle Sillamäega ja teatrit tehakse

sel korral nagu vanadel headel aegadel, kui
lavale olid lubatud peaasjalikult ainult mehed.
Etendustega jätkatakse kevadel.
Samuti sai teatritalus jõulude eel veelkord
näha suvel esietendunud monokomöödiat
“Rekvisiitori tähetund”, mida mängiti 13.
detsembril kl 20:00. Nimiosas on andekas Kent
Joosep, keda sai näha vägagi temalikus, aga
samas uudses rollis. Etenduse juurde pakuti
glögi ja piparkooke, et ikka õige jõulutunne
tekiks.

Lisaks
etendustele
toimus
Alle-Saija
Teatritalus 7. detsembril kl 18:00 imekaunis
jõulukontsert “Armastuse aeg”. Esitlusele
tulid lood armastusest, loomisest, kodust,
loodusest ja jõuludest. Kontserdil astusid üles
Ele Millistfer (vokaal, klaver), Jaagup Jürgel
(kitarr) ja Andres Alaru (kontrabass) ning
osa kontserdikavast pärines Ele vastilmunud
plaadilt “Alguse paik”.
Kultuuriüritusi ja lavastusprojekte ning
teatritalu
arendamist
toetavad
Eesti

Kultuurkapital,
kohaliku
omaalgatuse
programm ning Kanepi vald. Teatritaluga
teevad jätkuvalt head koostööd Mesipuu talu,
Kirsi Ponitalu, Naha talu, Agnese keraamika
ja Kanepi harrastusteater. Täname kõiki
teatritalu sõpru, toetajaid ja koostööpartnereid
ning soovime ilusat pühadeootust, kauneid
jõule ning õnnerikast algavat aastat!
Ingrid Ulst
(MTÜ Alle-Saija Teatritalu /
Alle-Saija Teatristuudio)

Pühapäeva alustasime käiguga Greenwich´i,
vaatasime ära 0-meridiaani ning nautisime
vaadet linnale. Peale seda viskasime pilgu peale
kohalikule Greenwich´i turule ning siis saime
veidi vaba aega. Tagasi Londoni südamesse
sõitsime laevaga mööda Thamesi jõge. Õhtul
sõitsime linna nimega Amersham, kus sõime
fish and chips´e. Reisi lõpus külastasime

ülikoolilinna Oxfordi. Lähemalt tutvusime
Christ Church College’iga, kus on osaliselt
filmitud ka Harry Potteri lood. Filmist tuntud
söögisaalis söövad igapäevaselt nii kolledžis
õppivad tudengid kui õppejõud.
Kogu reis oli äärmiselt huvitav ja meeldejääv,
hariv ja õpetlik projektitöö osas.
Projektis osalenud õpilased

HARIDUS
KANEPI GÜMNAASIUM

Kanepi Gümnaasiumi õpilased käisid
õppereisil Inglismaal
Unite Ambassadors projektiga käisid Inglismaal Kanepi Gümnaasiumi õpilased Kaidi
Sõukand, Helena Rajatamm, Alex Ševtšuk,
Kevyn-Marcus Räst, Maarja Runtal ning
kaks õpetajat, Kristel Uiboupin ja Angelika
Alström. Reis algas varahommikul Tartu
Ülenurme Lennujaamast. Vahepeatuseks
oli Helsingi Vantaa lennujaam ning sealt
edasi suundusime London Heathrow
lennujaama. Pidev lennukis istumine mõjus
väsitavalt, kuid Inglismaa soe ilm suutis
meie meeli natukene turgutada. Esimesel
päeval külastasime Buckinghami paleed ning
Westminsteri linnaosa. Buckinghami palees
imetlesime me möödasõitvaid kaarikuid,
keda juhtisid palee valvurid. Samuti jäid
silma kuniglikele pühendatud monumendid.
Näiteks kuningannale Victoriale pühendatud
monument, see on otse Buckinghami palee
ees ning selle kujundas Sir Aston Webb
koos Sir Thomas Brockiga. Järgmisel päeval
sõitsime taas Londonisse Oxfordi tänavale.
Seal vaatasime üle Londoni ühed kuulsaimad
muuseumid. Näiteks Victoria & Albert
muuseum, kus oli palju huvitavaid skulptuure
ning nipsasjakesi kuninglike elust.
Väga huvitav oli Londoni loodusmuuseum,
seal sai näha erinevaid skelette loomadest.
Loodusmuuseumis oli ka väga põnev
atraktsioon. Nimelt tuli astuda ühe ala peale,

mis iga 10 minuti tagant matkis maavärinaid
ning see näitas, kuidas poes asjad teatud
magnituudiga liiguvad või riiulitelt maha
kukuvad. Sel kiirel päeval jõudsime üle
vaadata ka Big Beni ja parlamendihoone,
mille ees toimus Brexiti protestiakstioon. Oli
pooldajaid ja oli vastaseid.
Reedel suundusime me High Wycombe´i,
et anda ülevaade meie tehtud tööst seoses
Unite Ambassadors’i projektiga. Meie koolist
tegid ettekande kaks õpilast ning õpetaja
Kristel Uiboupin. Maarja andis ülevaate Unite
Ambassadors’i programmist meie koolis ehk
kuidas on seda kasutatud ning mida on see
meie kooli noortele andnud. Helena rääkis
meie koolis toimuvast Raamatunärijate Klubist
ja sellest, kuidas tuli mõte, kuidas on see üles
ehitatud ja mida annab raamatute lugemine
meie kooli noortele. Õpetaja Kristel arutas
paneeldiskussioonis noorte probleemide üle,
mis need on ja kuidas peaks nendega toime
tulema. Päev oli hariv ning tore, samuti sai
näha ka vanu tuttavaid teistest riikidest, kellega
oleme eelnevalt koos töötanud. Päeva lõpus
anti meile pidulikult kätte meie sertifikaadid
selle programmi läbimise eest. Laupäeval
käisime poodlemas Primark´is ning õhtul
vaatasime etendust Peacock Theatre´is “The
Kate Prince Company — Some Like It Hip
Hop ZooNation”. Etendus meeldis kõigile.

Kool Kohtumajas
4. detsembril käisid Kanepi gümnaasiumi noored Tartu Maakohtus, kus jälgiti kohtuistungit,
käidi arestikambris, kuulati loengut õigussüsteemist ja saadi vastuseid küsimustele, kuidas saada
kohtunikus. Õppekäik jätkus Tartu Vanglas, mis laiendas veelgi noorte õigusalaseid teadmisi ja
andis ülevaate vanglaametniku tööst.
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Teemal “Mis asi see on?” joonistas 135 last
26. novembril toimus Eesti Rahva Muuseumis
23. võistujoonistamine, kust võtsid osa 28 kooli
üle Eesti. Kanepi Gümnaasiumist osalesid
Carolina-Kaisa Häelme 5. kl, Sandra Hõlst 6.
kl, Ivari Drenkhan 7. kl, Melani-Marite Kasuk
8. kl, Maarja Runtal 10. kl ja Kadri Kalve 12.
kl. Võistlejate ülesandeks oli joonistada pilt,
millel oleks kujutatud ERMi näitusel olev ese,
muster, pilt vms. Kõik muu pildil kujutatu jäi
võistlejate endi loova mõtte väljendamiseks.
Melani-Marite osales võistujoonistamisel
mitmendat korda. Õpilased tutvusid näituste
eksponaatidega ja valisid välja esemed,
mida joonistada. ERMis veedetud päev oli
meeleolukas ja pingeline. Lõpetuseks pakuti
torti.
Rõõmsa üllatuse pakkus žürii otsus, et Kadri
Kalve joonistus osutus II koha vääriliseks
10.-12. kl vanuserühmas. Kadri on mitmeid
aastaid edukalt võistelnud ja saavutanud
alati esimese või teise koha, võrreldes
eakaaslastega. Seekordne võistujoonistamine
oli Kadrile viimane võimalus esindada Kanepi
Gümnaasiumi.
Ele Kõiv
kunstiõpetaja

1. detsembril saavutasid Kanepi Gümnaasiumi õpilased AndriTätte, Andre Hiir, Arti Mägi,
Sten-Martin Suvinõmm ja RihardKaleva oma vanuseklassis minikäsipalli võistluste hooaja teisel
etapil Arukülas esimese koha.

Kadri Kalve võistlustöö. Foto ERM

Sünnipäevatervitus Kanepi Gümnaasiumile
Tänavu möödus 265 aastat meie kooli asutaja
Johann PhilippvonRothi sünnist ning sel aastal
täitub meie koolil 215 ringi ümber päikese.
Vaieldamatult on see meie kõigi pidupäev
ning sellist juubelit tuleb ikka suurejooneliselt
tähistada.
215 aastat tagasi oli Kanepi kihelkonnakooli
asutamine
siinse
talurahva
hariduse
suureks läbimurdeks, kuna õppekava oli
varasemast ulatuslikum ja sügavam. Kanepi
kihelkonnakool oli eeskujuks kogu Liivimaa
kihelkonnakoolide rajamisele ning nende
õppekavade koostamisele.
Tollal moodustasid õpilaskonna umbes
kakskümmend tublit külakooli lõpetanud
noormeest, kelle harimine kestis kolm, mõnel
juhul ka neli aastat.
215 aasta jooksul on kooli eksisteerimises
olnud tõuse ja langusi. Kõige märgatavamad
muutused on toimunud õpilaste arvus ja
kooliruumide vastavuses sellega. On olnud
isegi aegu, kui õppetöö on toimunud kahes
vahetuses. See aga tingis juurdeehituste
vajaduse, nii et teravam silm eristab praegust
koolimaja vaadates selgelt nelja erinevat
hoonet.Kõrghetkel on meie tänane koolimaja

(ilma vallamajapoolse tiivata) palju kitsamates
tingimustes mahutanud ühekorraga õppima
üle neljasaja õpilase.
Aastasadade jooksul on meie koolil kujunenud
välja mitmed traditsioonid. Vanematest
traditsioonidest on meil näiteks kevadpeost
välja arenenud emadepäeva kontsert,
mille lätted ulatuvad sügavasse sotsialismi
kuldajastusse. Loomulikult on vana traditsioon
vahepeal nääripeo nime kandnud jõulupidu,
mis on selgi aastal üpris varsti tulemas. Ka
selles traditsioonis toimub aeg- ajalt muutusi.
Näiteks teist aastat on peo korraldamine
õpilasesinduse vastutusel. Veel
võiks
nimetada jõulu-, sõbrapäeva- ja muid laatasid,
kirikukontserte,
sõbrapäeva
tähistamisi
ja palavalt armastatud playbackshow-sid.
Värskematest traditsioonidest võib välja tuua
näiteks kooli sünnipäeva tähistamise ning
tänavu teist aastat toimuva sügisballi, millel
on suured tulevikuplaanid.
Aastal 1995 pandi Kanepi koolis alus
õpilasesindusele,
kui
septembrikuus
moodustati õpilasomavalitsus, kes osales
kooli õpilasürituste plaani koostamisel,
ürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel. See

oli esimene samm teekonnal tänapäevase
õpilasesinduseni. Sellest ajast saati on
õpilasesindus mingil kujul kogu aeg olemas
olnud. Nüüdisajal tegeletakse lisaks ürituste
korraldamisele ka õpilaskonna üldiste huvide
eest seismisega. Kanepi Gümnaasiumi
õpilasesindusel on olnud paremaid ja

halvamaid aegu, kuid „hetk, milles viibime
praegu“(A.Alliksaar) on uue parema ajajärgu
koidik.
Kallis koolipere! Soovin, et Kanepi kool kestab
veel kaua! Palju õnne, Kanepi Gümnaasium!
Markus MeinhartRego, Kanepi
Gümnaasiumi ÕE asepresident

Kanepi kooli rajaja Johann Philipp von Roth on maetud Kanepi Mäe kalmistule.

Töövarjupäev õpetas päris elu tundma
Junior Achievement Eesti eestvõttel korraldati
21. novembril töövarjupäev, kus väga paljudes
ettevõtetes ja asutustes oodati koolinoori
tegeliku tööeluga tutvuma. Ka Kanepi
Gümnaasiumi 12. klassi õpilased käisid
töövarjudeks ja tegid oma töövarjuks olemisest
kokkuvõtteid konverentsil 29. novembril.
Kus ja keda siis meie õpilased „varjutasid”?
Teatritööga käisid tutvust tegemas Kadri ja
Hanna Rahel. Kadri tutvus butafoori tööga
teatris „Vanemuine” ja Hanna Rahel vaatas,
kuidas Pärnus „Endla” teatris näitlejatele
grimmi tehti ja parukaid seati vahetult enne
õhtust etendust.
Lähemat tutvust loomadega tegid Laura ja
Keitlin. Laura oli Võrumaal Kolotsi talus
Ülle Hollo töövarjuks kitsedega tegelemas,
Keitlin võttis aga varahommikul teekonna
Elistvere loomaparki, kus sai kinnitust, et ta
Laura Saunamets esinemas. Foto Rita Ziugand

tahab kindlasti ka tulevikus oma töö ja hobid
loomadega siduda.
Ka pangakontorites olid töötajad lahkelt valmis
meie noori töövarjuks võtma ja oma tööd
tutvustama. Nii käis Jaan Swedbanki Võru
kontoris turundusjuhi töövarjuks ja Kristiina
Tartus laenuhalduri tööga tutvumas. Kuna nad
andsid allkirja pangasaladuste hoidmisest, siis
ettekannete kuulajad ei saanudki alati vastust
esitatud küsimustele, vaid vastuseks kõlas:
„See on konfidentsiaalne info, ei saa vastata.”
Maris tutvus Tartus vangla kriminaalhoolduse
ametniku väga erilise tööga, millest tal varem
polnud mingit ettekujutust. Teda üllatas,
et selles ametis on ka noored ja huvitavad
inimesed. Carlos – Mathiast ootasid Põlvas
ees Politsei- ja Piirivalveameti tuttavad
inimesed, sest Carlos on avaldanud soovi
abipolitseinikuks saada ja otsustanud õppimist

jätkata
Sisekaitseakadeemias.
Kahjuks
tööpäeva jooksul toimunud väljasõidud olid
tavapärased ja ei olnudki eriti huvitavad.
Sisutihe töövarjupäev oli Annelil Võrus Lõuna–
Eesti Regionaalhaigla AS kiirabiosakonnas.
Anneli mõtleb tõsiselt õpingutele meditsiini
alal.
Oma vanemate puiduettevõttes Gregary OÜ
veetis töövarjupäeva Greg – Mattias koos
sõber Markusega. Kuigi nad polnud seal
esimest korda, siis nüüd oli vaja selle firma
tööst ka teistele ülevaade anda. Marial ei
õnnestunud kahjuks kokkulepitud päeval Alar

Kusminiga tema juuksuritöökojas kohtuda,
küll tutvustas lahkelt oma töösaladusi samas
töötav maniküüritegija.
Kokkuvõtteks kiitsid abituriendid, et selline
töövarjupäev oli väga muljeterikas, vastuvõtt
lahke ja kõikjal paistis välja töökaaslaste
üksteist toetav suhtumine. Noored nägid
erinevate eluvaldkondade igapäevaelu selle
mitmekesisuses ja said kaasa mõtteid oma
tulevikuks.
Tiiu Leppikus
ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Tesla
Erasmus+ Tesla projekti Together in Environmental Solutions Learning Activities õppimistegevuses Horvaatias Pozegas osales 6 meie kooli õpilast ja 2 õpetajat. Põhitegevused ja töötoad
olid seotud Nikola Tesla tegevusega ning taastuvenergia saamisega. Projektis osalevad Rumeenia,
Austria, Horvaatia ja Eesti noored. Vaja on head inglise keelt, arvutioskusi ja koolis omandatud
teadmiste rakendamist. Kanepi Gümnaasiumi noored said parima tulemuse meeskonnatöös
Escape-room Horvaatia!
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Krootuse kooli laste tegemistest
18. oktoobril käisid kooli 1.- 3. klassi õpilased
Põlva Kultuurikeskuses vaatamas Rakvere
Teatri etendust „Põrsas Desmond ja sookolli
lõks“. See on lõbus on lugu Vaarikametsa
elanikest, üksteise aitamisest ning sõprusest.
Etenduse peategelane on põrsas Desmond,
kes armastab üle kõige küpsetada. Ühel
hommikul on aga kõik ta muffinid kadunud.
Kui ka tema sõpradel kaob asju, hakkavad nad
kahtlustama ahne sookolli tegutsemist. See
etendus oli hoogne, heade näitlejate, vahvate
dekoratsioonide, kostüümide ja lauludega.
On kiiduväärt, et professionaalne teater leiab
võimaluse tulla Põlvasse külla. Meile meeldis
see etendus väga!
Selleks, et meie rahvapärimust ja -kombeid
au sees hoida, osalesid Krootuse Põhikooli
1.- 3. klass 19. novembril Karilatsi Vabaõhumuuseumi
programmis
“Kadrinädal
Karilatsis”. Saabujaid ootas muuseumi
pedagoog Marge Luude, kes rääkis ammusest
kombest – sandiskäimisest: kuidas selline
komme tekkis ja miks see on tänaseni püsinud,
kas santides tohib kasutada ka tänapäeva lauletantse, kuidas “kadrid” vanasti riietusid, mida

praegu selga panna. Pärast kadripäeva tavade
tutvustamist said kõik valmistada endale
kadrimaski, seejärel riietusime kadrisantideks.
Lapsed jagati kaheks grupiks: kadrisantideks
ja pererahvaks. Santimine võiski alata! Nii
käisime läbi vana talutare ja pisut kaasaegsema
talutoa. Laulsime, tantsisime, esitasime
mõistatusi, kasutasime tervendavat vitsa,
küsisime “kadrititele” kasvatamiseks raha ja
palusime ande. Tore, et muuseum tänapäeva
halloweeni pealetungi ajal hoiab au sees vanu
rahvakombeid.
Loodusring käis Teaduskeskuses AHHAA
18. novembril kogunes tore seltskond Krootuse
Põhikooli loodusringi liikmeid koolimaja ette,
et sõita Tartusse Teaduskeskusesse AHHAA.
Esmalt võtsime osa jäätiselabori töötoast,
saime teada, kust on pärit praeguseks väga
populaarne magustoit ja kuidas seda vanasti
valmistati. Juttu tuli ka tänapäevasest jäätisest
ja muidugi valmistasime mõnusat paljude
laste lemmikmaiust ka ise.
Seejärel läksime planetaariumisse vaatama
etendust „Lendame kosmosesse!“. AHHAA

uhiuus lõbus kogupere-etendus viis meid
müstilise sügisese tähistaeva alla. Hästi
valgustatud linnaeluga harjunud olles on
kerge meie kohal avanevat imelist taevalaotust
mitte märgata. Mis on tähed? Kes mõtles välja
tähtkujud? Kas Kuu on tõesti tehtud juustust
ja kes on kuujänes? Neile ja paljudele teistele
küsimustele tähtede ja planeetide kohta saime
kõik vastused.

Seejärel uudistasime majas ringi ja katsetasime
kõigega, mida teaduskeskus meile pakkus.
Lõpuks läksime McDonaldsisse ja sõime seal
kosutava lasteeine.
Aitäh lapsevanematele Merli ja Tarmo
Uutmannile, kes aitasid õpetajat reisi
korraldamisel.
Sigrid Mallene, õpetaja

Krootuse kooli loodusring Teaduskeskuses AHHAA. Foto erakogust

Kaasava õpetamise vajaduse mõistmine hariduses
4.-9. novembrini oli kolmel Krootuse kooli
õpetajal võimalus viibida Erasmus+ projekti
„Understanding the need for inclusive teaching
in education“ raames Iirimaal Portlaoise
linnas. See on kaheaastane projekt, milles
osalevad delegatsioonid kuuest riigist: lisaks
Iirimaale Rootsist, Eestist, Slovakkiast, Türgist
ja Hispaaniast.
Portlaoise`s võõrustas meid Holy Family
Senior
School, mis avati 2016. aasta
septembris. Tegemist on vanema astme
algkooliga, kus õpetatakse 8-13-aastaseid
lapsi. Kool jagab oma ruume teise, eraldi asuva
uue kooliga (Holy Family Junior School), kus
õpivad 4-8-aastased lapsed.
Holy Family Senior koolis õpib 745 õpilast,
kellest umbes 20 protsenti on sündinud
väljaspool Iirimaad või kelle vanemad pole
iirlased. Koolis õpib üle kahekümne rahvuse
ja kodudes räägitakse esimese keelena üle
paarikümne erineva keele.
Koolis töötab 29 klassi- ja 13 tugiõpetajat,
haldusdirektor ja tema asetäitja. Tegemist on
riigikooliga, kuid seda kontrollib katoliku
kirik. Kooli patroon on kohalik piiskop ning
kooli hoolekogu esimees kohaliku koguduse
preester. Õppetöö aluseks on riiklik õppekava.
Õpetatavad ained on keeled (iiri ja inglise),
matemaatika, religioon, ajalugu, geograafia,

teadus, sotsiaalne ja tervisekasvatus, kunst,
muusika, draamaõpetus, kehaline kasvatus.
Lisaks on koolis eraldi klassid autismihäirega
lastele. Need on spetsiaalsed väikeklassid, kus
lastega tegelevad oma ala spetsialistid.
Nelja päeva jooksul oli meil võimalus
külastada tunde, jälgida õppetöö korraldust,
näha haridusliku erivajadusega laste kaasamist
õppeprotsessi ja nende toetamist ning uurida
lastelt, mida nende endi jaoks tähendab nn
kaasamine.
Õppetöö
klassis
toimus
enamasti
4-6-liikmelistes rühmades (keskustes), kus
vastavalt õppeainele oli igal rühmal või
rühmaliikmel täita oma roll või ülesanne.
Näiteks võis ühes 6. klassi matemaatikatunnis
näha seda, kuidas üks grupp harjutas
korrutustabeli tundmist, teine grupp
lahendas tekstülesandeid, kolmas mängis
matemaatilist
miljonimängu,
neljandad
treenisid peastarvutamise oskust tahvelarvuti
abil (sarnanes meie pranglimisega) ja viienda
grupiga tegeles õpetaja, kes seletas liigmurru
teisendamist segaarvuks. Teatud aja järel
liikusid grupid järgmisse keskusesse, kuni kõik
said läbi käidud. Õppevahenditena kasutati
sageli väga käepäraseid vahendeid: täringuid
korrutustabeli harjutamiseks, lamineeritud A4
suuruses tahvlikesi, millelt sai kerge vaevaga

kirjutatu maha pühkida. Klassiruumide
seinad, kapiuksed ja isegi aknad olid täis
kleebitud tabeleid, plakateid, skeeme ja
muid abivahendeid. Tähelepanuväärne oli
tundides see, et lapsed tegutsesid rühmades
koos, arutasid ja võtsid vastutuse, tegevusest
kõrvalejääjaid polnud. Õpetaja roll oli jälgida
kõrvalt ja vajadusel suunata või sekkuda.
Kui klassis juhtus olema mõni erivajadusega
õpilane, siis temale oli toeks tugiõpetaja.

Lisaks erialasele koolitusele saime tutvuda
ka Iirimaa vaatamisväärsustega: käisime 700
aasta vanuse Dunmaise kindluse varemetel,
külastasime Moheri kaljusid, saime osa
Bunratty lossis
toimunud keskaegsest
banketist.
Projekti järgmine kokkusaamine toimub 2020.
aasta veebruaris Rootsis, meie kord on külalisi
võõrustada maikuus.
Aime Sabre

Iirimaa koolis oli külaliste vastuvõtuks tehtud põhjalik ettevalmistus. Foto Aime Sabre

Tegusad sügiskuud Saverna põhikoolis
Saverna koolis on sügiskuud möödunud
väga kiiresti. Juba on talv uksele koputamas
ja ega aastavahetuski enam kaugel ole.
Koolipäevadesse on mahtunud lisaks
õppimisele ka muud tegevust, mis rikastavad
õppetööd, laiendavad silmaringi ning pakuvad
meelelahutust.
Novembri alguses asus Kreeka poole teele
meie kooli delegatsioon, mille koosseisu
kuulusid õp Anne Uibo, õp Kaire Siimus,
7. kl tüdrukud Eleri ja Kaina ning Siimon
9. klassist. Sõit sai teoks tänu Erasmus+
projektile, kus meie kool esmakordselt osaleb.
Tagasi tuldi muljetest tulvil ning jagati neid
lahkesti kogu koolile. Sel õppeaastal on ees
ootamas veel reis Hispaaniasse ning külaliste
võõrustamine maikuus.
Koolist väljas käidi veelgi: KIKi-projekti
raames külastasid 8. ja 9. klassi õpilased
Pärnu rannaniitu ning said osa loengmatkast. 4.-7. klassi õpilased suundusid
11. novembril Tartusse TÜ Chemicumi
geoloogia osakonda, kus tutvuti teadlaste
töö ja erinevate tööruumidega ning lõpuks
osaleti vahvas töötoas. Praktilise töö käigus
tekkis ka väike võistlusmoment ning võitis
võistkond Geoloogid, kuhu kuulusid Kamilla
Elise, Cassandra, Marta L, Anabel ja Kaur.
Õppekäik sai teoks tänu osavõtule projektist
Tagasi Kooli.
Tagasi Kooli kaudu oli võimalik kutsuda endale
kooli külla ka mõni külalislektor. Loodusainete
õpetaja pakkus välja, et õpilastes keemiahuvi
tekitamiseks võiks selleks olla kriminalist.
Saatsime taotluse ära ja jäime ootama. Meil
vedas, sest saime kooli rääkima lausa kaks
kriminalisti. 28. novembril oli õpilaste
ees Politsei- ja Piirivalveameti kriminaalbüroo
kriminaalteabe talituse juht Piia Radik-Tint.
Päev hiljem tutvustas 4.-6. klassi õpilastele
kriminalisti elu lähemalt kriminaalbüroo

kriminaalteabetalituse
vanemkriminalist.
Rainer Tagen. Mõlemad osutusid väga headeks
lektoriteks ning rääkisid oma karjäärist ja tööst
väga põnevalt. Õpilastel oli vahva ning kõik
jäid rahule. Lisaks oli meil esimeses loengus ka
TV3 operaator, kes filmis projekti Tagasi Kooli
tutvustuseks ühe saatelõigu just meie koolis,
mida oli võimalik näha saates „Duubel“.
1. ja 3. klassil käis ka külalisesineja: 14.
novembril tuli neile koolipoolsel palvel
loodusõpetuse tunde andma bioloog ja
lapsevanem Raido Kont. Sellised tunnid on
alati huvitavad mõlemale poolele. Õpilastel
oli vahva ja omanäoline koolitund ning Raido
sai kogeda õpetajaametit. Tema sõnul olid
õpilased nupukad ja võtsid tunnist aktiivselt
osa. Suur tänu Raidole!
Osaletud on esimestel loomingukonkurssidel.
Aasta Looma luulekonkursile „Kopral kodu
kaldavees“ sai saadetud 6 luuletööd, mis kõik
olid omanäolised ja huvitavad. Konkursile
laekus kokku ligi 400 tööd ning žürii otsusel
oli ühe võidutöö autoriks meie kooli 6. klassi
õpilane Meribel Pukk. Üheks osaks auhinnast
oli osalemine auhinnaretkel 29. novembril
Eesti pikima kopratammi juurde, mis Meribeli
sõnutsi oli vahva üritus.
Õp Krista Varul viis 26. novembril ERMis
toimunud joonistusvõistlusele „Mis asi see
on?“ kuus tüdrukut. Võistlusel oli osalejaid üle
Eesti ning nii tihedas konkurentsis näitasid
meie kooli tüdrukud tugevat närvi ja head
fantaasialendu. Parima tulemuse saavutas
9. klassi õpilane Gerly Piho, kes tuli oma
vanuseklassis II kohale. Nora Lilli Maamägi,
kes konkureeris noorimas vanuseklassis,
pälvis eripreemia.
Pranglimise peastarvutamise I voor on
lõppenud ning peab tõdema, et meie koolis
leidub neid, kes pakuvad Põlva-, Võru- ja
Valga maakonna parimatele peastarvutajatele

tõsist konkurentsi. Edgar Kuld noormeeste
arvestuses ja Mona Rea Nerva neidude
arvestuses on ka vabariigis kõrgetel kohtadel,
vastavalt 27. ja 35. Äramärkimist väärivad
veel Kamilla Elise Teesalu, Neleliis Pukk,
Daniel Kure, Gerly Piho, Tormi Säärits,
Joosep Kaur Reinsalu, Tanver Talvis ja
Laura Bogdanov.
8. novembril lõppes esimene õppeperiood.
Esimesed perioodihinded on saadud ning
nüüd saab igaüks vaadata, kas ja kuidas on

võimalik veel paremaks saada. Meie koolis
on palju tublisid õpilasi, kelle üle saab
uhkust tunda. Õppimine on õpilasele ikkagi
peamine töö ja kohustus ning seetõttu on väga
rõõmustav, et on neid, kes jõuavad tegeleda ka
kooli esindamisega erinevatel võistlustel.
Soovime omalt poolt kõigile rahulikku
aastalõppu ja toredat uue aasta ootust!
Ivi Luht
Saverna kooli õpetaja

KOPRAL KODU KALDAVEES
Eesti esinäriline
karvakasukaga kobras
pikkust parasjagu meeter
kuni kolmekümmend kilo
kuhilpesa katsetaja
kaldanõlva kraabitseja
suvel söögilaual taimed
talvel toiduks koor ja oksad
tagavaraks talletatud
kiskjaid kardab koledasti
hoiatavalt häiret annab
saba vette sulpsatab.

Meribel Pukk
Saverna Põhikool
6. klass
aasta looma luulevõistlusel
auhinnatud töö
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Heli Raidla nimeline mänguasjakonkurss
Juba üheksas kord lasid meie maakonna
õpilased näppudel käia ja meisterdasid
valmis erinevates tehnikates mänguasjuseekord teemal Siil. Mänguasjakonkurss on
ellu kutsutud selleks, et tublid näputöölised
saaksid oma hobist erilise eduelamuse.
Sel aastal oli meil saak väga hea. Konkursist
võtsid osa Räpina Ühisgumnaasium,
Fr. Tuglase nimeline Ahja Kool, Mooste
Mõisakool, Põlva Kool, Krootuse Põhikool
ja Saverna Põhikool. Kokku kogunes 52
eriilmelist tööd. Tööde autoreid olid 1.-8.
klassini.
Et kõik näeksid ka teiste töid, kogunes kogu
seltskond 29. novembril Saverna kooli.

Siin oli siilidest väike näitus üles seatud.
Tutvuti siilidega, mängiti koos õpetlikku
siilimängu, söödi marjakooki ja lõpuks sai iga
siilimeisterdaja ka diplomi ja auhinna. Nende
eest peame tänama Põlvamaa Omavalitsusliitu,
kes toetas meid rahaliselt. Peale lõbusat
ühispilti
siilidega
saatsime
kaaslased
koduteele, tuleb ju juubelikonkursiks ette
valmistuda, teema on ju teada – Öökull.
Suur tänu juhendajatele: Karin Pikk, Sigrid
Mallene, Merle Randla, Helen Juhkam, Merje
Ootsing ja Raul Rammul.
Nobedaid näppe!
Merike Tamm
Saverna Põhikooli käsitööõpetaja

PEREPIDU
Nagu ikka, võib peale pingelist tööd võtta
aega puhkamiseks ning pidada maha üks
tore pidu. Saverna kooli perepidu saigi teoks
samal õhtupoolikul, mil oli lõppenud esimene
õppeperiood.
Perepeole oli tulnud päris palju rahvast
ning eriti tore oli näha isasid. Eks kava oligi
koostatud selliselt, et saaks meeles peetud
kõiki novembrikuu tähtpäevalisi, sealhulgas
ka isadepäeva ootajaid. Õhtujuhtidena said
suurepäraselt hakkama Meribel ja Ruudi,
laval olid valdavalt nooremate klasside
õpilased, kelle esinemine oli väga vahetu ja
siiras.
Peale kontserti jaotas õp Merike kogu rahva
võistkondadesse ning algas pärlimäng, mis
oli segu nuputamisest ja orienteerumisest.
Omamoodi mäng nõudis meeskonnatööd
ning eriti tõsiselt võtsid seda emad-isad.

Õhtu jätkus vaprusehelmeste valmistamisega.
Vaprusehelmed on polümeersavist valmistatud
helmed, mida haiglates jagatakse vähihaigetele
lastele, et aidata neil paremini oma haigusega
toime tulla ning lükkida oma haiguse kulg
helmekeeks. Õpetajad juhendasid töötubasid,
et valmiksid ikka õige suuruse ja kujuga
helmed. Kõik töötasid hoole ja usinusega
ning saime kogu varutud Cerniti helmesteks
vormida. Hiljem küpsetasime need ahjus ära
ning saatsime MTÜ-le Vaprusehelmed. Tore
tunne jäi, et saime heateo teha.
Peoõhtu lõppes kodunduse klassis, kus
laudadel kuhjusid õpilaste küpsetatud
suupisted ning sellel kõigel lasti hea maitsta.
Suur tänu õpetajatele, kes aitasid pidu
korraldada, esinejatele ning külalistele!
Ivi Luht
perepeo korraldaja

Mänguasjakonkursi auhinnaüritusest osavõtjad. Foto Merike Tamm

Erasmus+ projekt Saverna Põhikoolis
Saverna Põhikool osaleb 2019-2020 õppeaastatel Erasmus + programmi raames projektis
“Cultures on a Palette”. Me oleme üheks viiest
partnerkoolist, teised partnerid on Kreekast,
Hispaaniast, Türgist ja Prantsusmaalt. Selle
koostööprojekti eesmärk on tundma õppida ja
mõista kultuuripärandi erinevaid tahke, Eesti
ja partnerriikide kultuuripärandit, avastada
sarnasusi ja erinevusi eri maade eakaaslaste
elus, kasvatada tolerantsust. Noored arendavad
suhtlusoskust ja arvutipädevusi. Projekti
suhtluskeeleks on inglise keel, tegevused
(mõttevahetused, info jagamine) toimuvad
peamiselt online, aga lisaks sellele on plaanis
väikeste õpilasgruppide vahetused kõigisse
partnerriikidesse. Projekt on rahastatud

Euroopa Liidu poolt, õpilaste jaoks on reisid
(sõit + toit) tasuta, majutus on peredes.
Novembrikuus käisime kolme õpilase ja kahe
õpetajaga Kreekas Asopia koolis. Lennureisid
olid pikad ja väsitavad, sest meile vajalikeks
päevadeks otselende polnud. Lendamine oli
kõigi õpilaste jaoks esmakordne kogemus
– hirmu ei tundnud keegi. Reisipäevad
olid tegevusterohked, sinna mahtusid päris
teaduslik seminar, erinevate maade õpilaste
esitlused, arutlused ja grupitööd, aga ka
ekskursioonid ning piirkonna olulisimate
vaatamisväärsustega tutvumine. Ja vaatamist
seal juba oli! Ajalugu kohtas igal sammul.
Lisaks olid mäed hingematvalt ilusad ning
igal pool võis näha oliivikasvatusi. Oliivide

koristamisel saime ise ka kätt proovida.
Tänavatel kasvanud valmivate viljadega
mandariinipuud oleks tahtnud koju kaasa
võtta.
Sel õppeaastal on meil veel ees reis
Hispaaniasse. Maikuus ootame külalisi meie
kooli. Väljakutseks on 20 külalisõpilase
majutamine kodudesse. Ootame perede
aktiivset kaasalöömist.
Õpetajana usun, et sellises projektis osalemine
toob igapäevasele koolielule oluliselt värve
juurde ning on ühtlasi enese proovilepanek:
Kas saan hakkama olukordades, kus varem
pole olnud?
Anne Uibo

Saverna kooli esindus iidses amfiteatris.
Foto Saverna kool

KOGUKOND
Mardi- ja kadripäev Prangli külakeskuses
10. novembril toimus alates kella kaheteistkümnest mõttemängude huviring. Peale
mõttemänge tuli meile külla kohvriga Marge
Luude Karilatsi muuseumist. Marge tutvustas
meile vanaaja mardi- ja kadripäeva kombeid.
Lapsed meisterdasid samal ajal mardimaske.

Vahepeal mängisime, laulsime, tantsisime
ning mõistatasime mõistatusi. Mõned lapsed
riietati kadriks ja mardiks.
24.novembril oli mõttemängude ringi juhendaja ise kohandanud kadripäeva teemalise
mängu. Mäng tekitas mängijates päris palju

elevust. See oli üles ehitatud nii, et kes jõuab
kadri või mardinupuga õiget teed mööda
täringuni, saab selle arvu komme, mis number
on täringul. Johanna ja Rea kirjutatud projekt
sai positiivse vastuse, selle jaoks oli noortel
vaja mõttemängude päevast teha kas video

või plakat. Prangli külakeskuses toimub
jõulupidu 22.detsembril kell 16.00. Jõuluõhtut
tuleb läbi viima Karilatsi muuseumist Marge.
Rõõmsaid ja lumiseid jõulupühi!
Prangli külakeskuse huvijuht
Merle Juhkam

NOVEMBRIKUU ÜRITUSED VALGJÄRVEL
Isadepäev
Pühapäeval, 10. novembril tähistasime Valgjärve võimlas isadepäeva. Koosviibimise
alguses tutvustasime päevakava. Igaüks valis
endale meelepärase tegevuse. Lapsed jooksid
kohe näomaalingu järjekorda, kus tädi Kairi
joonistas lastele kolm tundi järjest erinevaid
vahvaid maalinguid näole ja kätele.
Suured ja väikesed joogasõbrad kogunesid
mattidele, kus Mirjami juhendamisel tehti läbi
üks vahva sirutuskava. Saverna vabatahtlike
päästekomando esindaja Carol Lumi tutvustas
oma tööd ja töövahendeid. Eritip opulaarne
oli pimedas ruumis infrapunakaamera töö
demonstratsioon. Kaitseliitu esindas Põlva
malevast kohalik mees Aimar, kes seadis üles
elektroonilise lasketiiru. Enne laskmist õpetati,
kuidas relva ohutult käsitseda. Laskmise ajal
pidi kõigil olema kiiver peas, meestel lisaks
veel killuvest seljas, mis tegi märgi tabamise
raskemaks.
Erinevad mõõduvõtmised toimusid veel
pinksilaua taga ja aja peale kalapüügivõistlus.

Järgnes vahva õhupallimäng, kus tuli vastase
õhupall katki astuda ja ise võidumehena
särada. Oma teadmisi sai proovile panna
Ilse koostatud viktoriinis isade - emade
lapsepõlveraamatute kohta. Huvilistel oli
võimalus Kristeli juures kaarte ning Aivi ja
Carola juures lilli meisterdada. Tühja kõhu
eest hoolitsesid Aili ja Ülle pannkookide ja
moosiga.
Armsaid
perepilte
jäädvustas
Raivo
fotonurgas. Parimad võistlejad said
auhinnad. Täname annetajaid: Ilusalong
Sinitiib, Valgjärve raamatukogu, Põlva
malev, Annelinna päästekomando ja Kagu
politseijaoskond. Suur-suur tänu kõigile
osavõtjatele, korraldajatele ja tublidele
abilistele. Kohtumiseni järgmistel vahvatel
üritustel!
Helkurkõnd
Hoia ennast ja kanna pimedal ajal helkurit!
26. novembril kella 18.00 kogunes Valgjärve
bussipeatuse juurde 24 kõnnihuvilist.

Abipolitseinikud Peeter ja Aimar veendusid
helkurite olemasolus. Saime selgeks, kui tähtis
on jalakäijale helkur pimedal ajal. Helkur
peab olema õigesti paigaldatud, et autojuht
sind paremini näeks. Õpetused kuulatud,
alustasime kõnniga. Soojenduseks tegime
tiiru külavahel, et pikemale kõnnile minna.

Teade „Ajaringile“

Õnneks jalutuskäigu ajal ei kohanud me ühtegi
ilma helkurita jalakäijat. Loodame, et tänu
sellele üritusele said osavõtjad teadlikumaks
ja kogukond turvalisemaks. Täname kõiki
osavõtjaid!
Ulvi ja Aimar

Üks tore ja toimekas aasta hakkab ruumi tegema uuele ja nagu ikka soovitakse, veelgi paremale ja sisukamale. Tänan kõiki, kes on aidanud meie tegemisi värvikamaks ja vaheldusrikkamaks
teha. Aitäh Marju Jalasele, kellega arutledes ei jää ükski probleem parima lahenduseta.
Uuel aastal jätkame oma traditsioonilisi tegevusi - kord kuus kokkusaamised Kanepi Seltsimajas algusega kell 9.00 toimuvad 14. jaanuaril, 11. veebruaril, 10. märtsil, 14. aprillil, 12. mail.
Pühajärve Spaasse sõidame 2 korda kuus väljumisega 8.45 Kanepi bussijaamast 07. jaanuar, 21. jaanuar, 04. veebruar, 18. veebruar, 03. märts, 17. märts, 07. aprill, 28. aprill, 05. mai, 19. mai.
Soovin meie suurele sõbralikule perele pühaderõõmu ja head tervist! Usun,et meie kõigi jõulud tulevad nii nagu Elvi Valgemäe on riimi seadnud:
“Tare puhta, ahju lämmä, jõulupaki kuuse all,
söögi uutman pliidiveerel,
latse liinast tuleman.”
Meedi Haabma
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KOGUKOND
MTÜ PÕLGASTE MAAELU SELTSI TEGEMISTEST 2019. aastal
Selts loodi 21.10.1999. 23. oktoobril tähistasime seltsi 20. aastapäeva. 20 aastat võib-olla
polegi ühele seltsile mingi pikk aeg. Samas on
kujunenud oma traditsioonid ja tegemised,
mida aastast aastasse peetud seltsi, Põlgaste ja
lähikülade ühistegevuses. Käsitööd, koolitusi
tehtud, näitusi korraldatud avalikel üritustel
Hurmis, Erastvere külakeskuses, Põlgastes
pere- ja suvepidudel. KOP-i ja Kanepi
valla projektidest saadud toetustest oleme
saanud koolitusi teha, käia ujumas, teatris
ja õppereisidel. Läbi on sõidetud pea kogu
Eestimaa suuremad paigad ja käidud Läti ja
Soome Vabariigis.
Seltsis on 25 liiget. Käsitöö- ja perenaiste
ring käib koos 1x nädalas, suvel vähem.
Oleme tähistanud rahvakalendri tähtpäevi,
sünnipäevi ja jõulupühi. Osa liikmeid on osa
võtnud kultuurimaja laulu- ja tantsuringist
ning kultuuriüritustest oma majas, maakonnas
ja 4 maakonna memme-taadi laulupidudest
igal aastal. Kõik need tunnid, kuud, aastad on
aidanud meie liikmetel ja kogukonnal aega
rõõmsamaks ja helgemaks muuta, pakkunud
kohtumis-, suhtlemis- ja tegevusvõimet.
Lehitsedes 20 aasta kroonikat pildis ja kirjas,
meenuvad meie ühised tegemised. Mälestused
neist, keda enam meiega pole, soojendavad
südant siiani. Meentame seltsi asutajat Harald
Truijat, raamatupidajat Eie-Agate Tuvikest,
lahedat isetegevuslast Linda Puuseppa ja
paljusid teisi liikmeid.
Kõigi nende aastate jooksul on teinud aktiivselt
vabatahtlikku tööd meie asutajaliikmed: Õie
Lokk ja Härtsi Müürsepp. Vähem aastaid
on tegutsenud aktiivselt oma töö kõrvalt

Eha Sööt ja Ene Lokk. Iga tunnustamine on
kuldaväärt, annab edaspidiseks motivatsiooni.
Seltsi sünnipäeval tervitas ja tänas meie
vabatahtlikke ja allakirjutanut vallavanem
Piret Rammul ja kultuurinõunik Kerli Koor
valla tänukirjadega. Aitäh teile!
Aastal 2019 saime Kanepi vallalt toetust
ürituste
korraldamiseks
1172
eurot.
Toimus 2päevane õppereis Hiiumaale 24.25. juulil. Osales 30 inimest, seltsi liikmed
koos peredega jt. huvilised Põlgastest ja
lähiküladest. Heltermaa sadamas võttis
meid vastu giid Marju Lippur. Tegime ringi
ümber Hiiumaa. Külastasime Soera talurahva
muuseumi, pealinna Kärdlat, Tahkuna
tuletorni Militaarmuuseumi ja 1994. Estonia
katastroofis hukkunute mälestusmärki. Edasi
Hiiumaa Eiffeli torni Reigi külas, mille ehitas
külamees Jaan Alliksoo oma koduõuele. Torni
ümbritsevad puunikerdused, kiiged, veskid
autod jm. veidrad ehitised. Seejärel sõitsime
Eesti vanimasse, Kõpu tuletorni. Õhtuks
jõudsime käia Ristna neeme tipus, ööbisime
Pihla talus. Lõuna-Hiiumaal jõudsime
Emmastesse ja Sõru sadamasse, muuseumi.
Sõitsime Käinasse, edasi Kassari saarele.
Vaatasime ringi Orjaku sadamas, mis tipneb
Sääretirbiga, kus saime proovida ka merevett.
Siis suundusime Vaemla villaveskisse, mis
tänaseni töötab ja viimaseks huviobjektiks oli
Suuremõisa loss. Lossis asub praegu Hiiumaa
Ametikool ja seda ümbritseb kaunis park.
Õppereis oli huvitav ja meeldis osavõtjatele.
Osalenud omandasid uusi oskusi ja teadmisi
käsitöö-, ajaloo-, uuenduste ja muutuste
valdkonnas ja avardas silmaringi Hiiumaa

vaatamisväärsustest, kus meist paljud polnud
käinud. Veel oli taotluses ujumine VõruKubija ujulas 2x kevad-, ja 2x sügisperioodil.
Teatri ühiskülastused 2x Tartu Vanemuises.
Võtsime osa Põlgaste külakeskuse poolt
korraldatud Roosi tee festivalist. Tegime
käsitöö koolitust koos MTÜ Päri Seltsiga
Erastveres, kus sai valmistatud käsitöötooteid,
mida eksponeerisime ühiselt telgis ja kus oli
ka töötuba. Huvilised olid huvitatud meie
toodetest ja said omale meeldivaid esemeid.
Kõik need üritused annavad meile jõudu
paremaks toimetulekuks meie igapäevases
argielus ja suudavad aidata kaasa kogukonna
arengule. Projektis on sees ka osavõtjate
omaosalus. Projekt on vastavalt kavandatule
ellu viidud ja aruanne esitatud. Oma kuludega
oleme osa võtnud kultuuriüritustest Põlva
kultuurikeskuses,
Intsikurmus,
Võrus,

Valgjärvel jm. Traditsioonilised on ka
laatade ühiskülastused Palamusel, Lindoral,
Põlvamaal ja valla territooriumil.
Kiidu- ja tänusõnad kõigile meie liikmetele,
Põlgaste ja piirkonna külade huvilistele,
koostööpartneritele Põlgastest, lasteaiast,
pansionaadist, külakeskusest, MTÜ Päri
Seltsist ja OÜ Tuuliku Reisidest meeldiva
koostöö eest! Lõpuks suured tänud Kanepi
vallale aktiivse, meeldiva koostöö, toetuste ja
tänukirjade eest seltsi liikmetele pikaajalise
ja aktiivse panustamise eest kogukonna
arengusse!
HÄID SAABUVAID JÕULUPÜHI JA
TOREDAT AASTAVAHETUST!
HEAD TERVIST, ÕNNE JA EDU ALGAVAKS
2020. AASTAKS!
Seltsi juhatuse esimees
Milvi Klaar

Tänukirja saajad Eha Sööt, Ene Lokk, Härtsi Müürsepp, Õie Lokk.

November “Ajaringis”
“Ajaringi” liikmed kogunesid mardikuu
12-ndal päeval Kanepi seltsimajja. Kes olid
nobedamad kohaletulijad, need panid paika
lauad-toolid ja katsid kohvilaua.Suupistete
eest hoolitseb alati meie ringijuht Meedi.
Seekord oli külla kutsutud Arke Lihatööstuse
AS-i müügi-turundusjuht Joel Listak. Arke
ASil on kaasaegne tapamaja, selle aasta
sügiseks valmis veel kaks uut juurdeehitist,
kuhu laiendatakse tootmist kaasaegsete uute
seadmetega. See ettevõte asub Põlvamaal
Põlgastes ja kõik tooted valmistatakse
kodumaisest toorainest. Arke kaubamärk
on “Karni”. Meie külaline oli kaasa toonud
mitmeid pakendatud uudistooteid: röstsibula

toorvorsti, särtsakaid verivorste, verivorste
praetud peekoniga, kreemjat pasteeti,
krõbedat šnitslit, 0,5kg pakendis sülti,
singivõiet ja broileri rinnaliha sinki tilliga.
Verikäkk suitsulihaga sai 2019 toidumessil
parimaks verikäkiks tunnustatud. Viimased
valmistatakse naturaalse verega. Näidised jäeti
kõik meile ja said kõigi vahel loositud. Ärevus
oli suur. Nii mõnigi suundus pärast poodi, et
osta neid isuäratavaid tooteid. Kohtumine oli
tore ja leppisime kokku, et kohtume edaspidigi.
Seejärel sai jutujärje meie Ülle Lill,
kelle teemaks oli hing ehk vaim. Seoses
hingedepäevaga rääkis ta, et hinged on kõkjal:
loomades, taimedes, esemetes. Ka meie kodul

ja maakeral on hing. Hoiame teda, kui oleme
rohkem positiivsed. Aga paraku tuleb ka
negatiivseid emotsioone ette, milledest viha
on kõige tugevam. Meil on võimalik oma
keha hoida ja tervendada, sest meie keha
on hinge kodu. Kui me ei lase negatiivsetel
emotsioonidel võimutseda, siis meie meeleolu
ja tervis paraneb. Saalis kuulasime lõõgastavat
muusikat, mille eesmärk oli leida tee meie
südametesse.
Meedi tuletas meelde rohkeid ettevõtmisi veel
sellel aastal ja saabuval aastal. Meie tegevused
on alati rohkearvulise osavõtjaskonnaga.
Siinkohal soovimegi tänada Meedit väga suure
isikliku panuse eest meie klubi heaks.

13. novembril käisime Põlvas Väärikate
Ülikoolis loengul, mille viis läbi õppejõud ja
psühholoog Toivo Niiberg. Teemaks oli”Tervis
ja väärikas vananemine”. Sisukas ettekanne oli
esitatud emotsionaalselt ja artistlikult, nii et
enamus kuulajaid ei saanud naeratust näolt
kogu loengu vältel. See ongi see, mis teeb
igaühe paremaks ja tervemaks.
Nii möödubki “Ajaringi” rahval hall sügis südamed soojad, rahulolutunne hinges ja tuju
hea.Soovin kõigile jätkuvat tegutsemistahet ja
head tervist! Suur tänu ja uute kohtumisteni!
Leia Tagel

KULTUUR
Lõõtspillid lustisid Maaritsas!
Lõõtspillimuusika armastajaid ja austajaid
kogunes 16. novembril üle mitmesaja
Maaritsa Kultuurimajja Karl Kikka 105.
sünniaastapäeva
kontserdile.
Pillimehinaisi tuli kohale üle neljakümne, kaugemad
tulijad olid pärnakad. Paljud sõbrad, vanad
tuttavad said jälle ühel südantsoojendaval
ja meeleolukal olemisel kokku, et üheskoos
meenutada, teiste mängu kuulata ja samas ka
igaüks ise mõned lõõtsalood ära mängida või
lugu laulda.
Praegu on küll selline aeg, kus lõõtspillimuusika
ja üleüldse rahvamuusika on väga populaarne
eriti noorte seas ja seda oli näha ka sellel peol.
Osalema oli tulnud palju noori ja mõnedki ehk
esimest korda nii suurele publikule mängimas.
Nad kõik mängisid hingega ja hästi, lihtsalt
raske oli mõne noore puhul uskuda, et ainult
mõned kuud pillimängu õpitud.
Peakorraldajal Heino Tartesel oli selleks
peoks esinema kutsutud oma isa jälgedes
käiv Margus Abel, kes esitas estraadipalasid
pillilugude vahele. Tõepoolest jäljendas poeg

oma isa päris kenasti, kaasa aitas ka väline
sarnasus nii hääles kui olekus.
Suurepäraseid
vahepalasid
pakkus
naisrahvatantsurühm Kanapää Keerutajad.
Neil on väga kaunid rahvarõivad ja nad
esitasid suvise tantsupeo kavast neli tantsu,
milledest mõned olidki nagu tantsuetendused,
väga põnevad ja head.
Kindlasti ei jäänud inimestel märkamata,
et saalis on toimunud tõsised muutused.
Seinad on ilusad ja puhtad, akende alt on
kadunud vanad radikad ja asemele saanud
tore istumiskoht. Uus on põrand ja lavale
viiv trepp-poodium. Saalis on nüüdseks
põrandaküte ja juba möödunud aastast terves
majas maaküte.
Siinkohal tahaksin tänada nende tegevuste
idee algatajat eksvallavanem riigikogu liiget
Andrus Seemet. Tema oli see mees, kes selle
mõtte välja käis; lõpuni teostamise eest tahan
tänada praegust vallavanemat Piret Rammulit.
Loomulikult tänan Heinot korraldamise eest,
Hiiet abi eest, Hannot helitehnilise poole pealt

ja Raivot, kes kõike filmib kroonika jaoks.
Neid, kes veel pole saanud Maaritsa uut
saalipõrandat oma jalaga katsuda ja silmaga
vaadata, ootame Aastalõpupeole 28.detsembril
kell 20.00. Ootame palju külalisi, pakume
üllatusi, näärivana, showtantsijaid, head

meeleolumuusikat ja tegusat õhtujuhti, kelleks
on Andri Võsokovski.
Tulgu jõulud naeruga, aasta uus lauluga!
Astra Kittus
Maaritsa Kultuurimaja

RAAMATUKOGU

Erastvere Raamatukogu-külakeskuse sünnipäev
30. novembril tähistasime koos kahte sünnipäeva, raamatukogu 70-ndat ja külakeskuse
5-ndat sünnipäeva. Raamatukogu-külakeskust olid õnnitlema tulnud Kanepi
vallavanem Piret Rammul, Kanepi valla
raamatukogude juhatajad, käsitööringi NipetNäpet liikmed, ringijuhid, tublimad lugejad
ja koostööpartnerid. Pidu algas ansambli
Kapo meeleoluka esinemisega. Järgnesid
tervitussõnavõtud ja kingituste üleandmine.

Nagu sünnipäeval ikka, ei puudunud
peolaualt suupisted ja uhke sünnipäevatort.
Raamatukogu ei saa eksisteerida ilma
juhatajata ja mis kõige tähtsam, ilma lugejateta.
Tänukirja ja väikese kingituse said kaks eelmist
juhatajat ja tublimad pikaajalised lugejad.
Kingitusi jagus veel erinevate sündmuste
korraldamise kaasaaitajatele ja aktiivsetele
kogukonnaliikmetele. Saalis sai vaadata
väikest väljapanekut fotodest raamatukogu-

külakeskuse tegemistest läbi aastakümnete.
Raamatukogu tegutseb tänapäeval samas
hoones, kus seitsekümmend aastat tagasi
alustati. Vahepeal asus raamatukogu ligi
15 aastat Erastvere koolimajas, kust 1975.
aastal tagasi koliti. Nüüdseks on hoone
renoveeritud, pargi korrastused veel jätkuvad
ja nimigi muutunud pikemaks Erastvere
Raamatukogu-külakeskuseks. Järgmisel aastal
tegutsevad külakeskuses edasi kandlering,

võimlemisring ja käsitööring, toimuvad
mitmed kogukonnasündmused.
Kaunist jõuluaega kõigile ja kohtume
raamatukogus!
Tiiu Ziugmann
Erastvere Raamatukogu-külakeskuse
direktor
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KULTUUR
Laule täis taevakaar …
Tänavune aasta oli Kanepi segakoorile
hästi teguderohke. Aasta esimesed kuud
olid täis töiseid kooriproove, lisaproove ja
laululaagreid, kõik selleks, et läbida pingelised
eelproovid ja ettelaulmised ning saada
üldlaulupeole. Suur töö kandis ka vilja ja olime
suurele peole oodatud. Kõigele lisaks esines
koor ka tähtsündmustel, võttis osa Põlvamaa
laulupeost ning tervitas laulupeotuld
Seltsimaja juures.
Et kunagine kuulsusrikas Kanepi meeskoor on
150 aastat tagasi osa võtnud Eesti esimesest
laulupeost Tartus, siis on segakoor jätkanud
meeste tegemisi ning osales ka tänavusel
auväärt juubelipeol, mis oli lummavalt
sõbralik ja kaunis. Ülivõimsa üldlaulupeo
vastu ei saa aga miskit, see ületab kõik
mõõtmed, mis on omakorda nii ilus kui valus.
Kuigi tööd oli kuhjaga tehtud jäi Kanepi
koorilaulja süda rahule, sest olime andnud
endast parima. On suur rõõm, et koos teiste
kooridega laulukaare all lauldes hoiame au
sees Kanepi laulukultuuri, seda oma kodukoha
suurt väärtust – KOORILAULU. Koorilaulu,
mis laulukaare alt võimsalt kõrgele tõustes
täidab oma ilu ja armastusega kogu kauni
Eestimaa taevakaare. Peale laulupidusid oli
suur au kohtuda Seltsimajas ka Eesti Vabariigi
presidendi Kersti Kaljulaidiga, mis oli suur

südamlik kingitus tehtu eest.
Uut hooaega alustasime septembris. Nagu
ikka oli koorist ka lahkujaid ja juurdetulijaid.
Laulukollektiiv alustas uut hooaega koos
dirigent Kalev Lindaliga 23 liikmelisena,
koosseisus: Aire Hallap, Tiia Hallap, Liis
Helme, Margus Hoop, Marju Jalas, Eldur
Jõgi, Maie Kahk, Vaike Kottisse, Kalmer
Lina, Natalja Lindal, Kaili Mertsina, Liivia
Miil, Sulev Nõmmann, Andres Põld, Urmas
Roht, Malle Urman, Koidu Põder, Monika
Sulbi, Viibeke Turba, Eha Vahtramäe, Meelis
Vahtramäe, Laine-Lea Viin ja Enn Viin. Et
juubelikontsert 135 „Sõbrad teiega on hea“
igati korda läks, andis laulurahvale tunnistust
dirigendi püsti pöial, mis oli hingele nii hea.
Kontserdil kõlasid „Kanepi hümn“, A.Männik
„Meie elu“, J.Tuksam „Mu meel unus mägede
taha“, H.Purcell „Laulurästad“, Ü.Vinter „
Kord õige ammu“, P.Rips „Taivaheminek“,
H.Hõlpus „Tänav, pink ja puu“, K.Hunt
„Üksteist peab hoidma“, R.Kangro „Puud
ma laulan haljusesse“, K.Tamra „Oma
saar“ ja J.Tätte „Sõprade laul“. Kava oli
hingeline ja kaunis, igas laulus sees sõnum,
mis toidab inimloomuse paremat poolt.
Kontsertmeistriks oli suurepärane oma ala
meister Jorma Toots. Et kogu juubelikontsert
ka kuulaja südamesse läks, saime kuulda nii

publikult, õnnitlejatelt kui heade soovide
ütlejatelt. Eriliselt hinge puges dirigent Saidi
Tammeoru kiitus kontserdi kohta ja Kanepi
vallavanema Piret Rammuli öeldud sõnad, et
„nii väärikat koori ei ole igaühel“.
Koorilauljad ühinevad siinkohal vallavanema sõnadega ning tänavad koori
järjepidevuses ja tubliduses oma andekat
dirigenti Kalevit, kelleta koor ei toimiks.
Laulja sügav kummardus kõikidele, elagu
Kanepi segakoor! Koorikollektiiv tänab
Kanepi valda ja volikogu, Omavalitsusliitu,
Rahvakultuurikeskust ja kõiki sõpruskooride
esindusi südamlike õnnitluste, kallistuste,
lillede ning meenete eest! Täname oma

maja haldjat Marju Jalast ja kõiki toredaid
isetegevusringe kaunite õnnesoovide, meenete
ja tantsude eest! Suur tänu, endised lauljad
ja dirigent Meeli Rammul ning kogu publik,
et te armastate meid! Tänusõnad ka peolaua
rikastajatele ja teistele tegijatele ning Leedu
ansamblile tempokate tantsulugude eest!
Koorikroonikasse jäävad segakoori tegusat
juubeliaastat ilmestama mitmed laulupidude
tänukirjad ja kuldtähtedega Põlvamaa
Omavalitsusliidu Tänukiri Kanepi Segakoorile
„135 aastat pühendumist koorilaulule“.
Lugupidamisega Vaike Kottisse,
Kanepi segakoori president

Kanepi segakoor 16. novembril 2019. Foto H. Jalas

RAAMATUKOGU

Kohtumine lastekirjanik Kristina Ruderiga

20. novembril läksime Saverna raamatukokku,
et kohtuda seal lastekirjanik Kristina Ruderiga.
Koos meiega olid kohtumisel ka Krootuse ja
Kanepi koolide lapsed. Kirjanik rääkis meile
sellest, kuidas ta hakkas raamatuid kirjutama
ja kui kaua tal läheb raamatute kirjutamisega
aega. Saime teada, et talle meeldis juba lapsena
kirjutada. Koolis ei saanud ta kirjandite eest
sugugi „viit“, sest õpetaja sõnul olid tema
kirjandid liiga pikad. Saime teada, et külalisel
on kolm last, kellest ka noorim poeg katsetab
kirjutamisega. Kirjaniku esimene raamat oli
„See lustakas Katarina“, mis oli kirjutatud
tema enda lastest. Ta luges oma raamatutest
ka mõned lõigud meile ette. Oli vahva kuulata!

Teda oli ka huvitav küsitleda, sest ta vastas
põhjalikult ja ka huumoriga. Ja üllatav oli teada
saada, et Kristina Ruder on käinud Kanepis
koolis. Meeldis ka see, et kirjanik oli nõus
osalema ka meie kooli suvelugemise konkursi
parimate autasustamisel. See oli nii äge! Meile
see kohtumine väga meeldis, sest see oli põnev
ja lustlik. Ka on tema raamatud väga huvitavad
ja soovitame neid kõigil lugeda.
Saverna Põhikooli 4. klassi õpilased

Maaritsa raamatukogu aasta 2019

Lõppev aasta on Maaritsa raamatukogus ikka
tegus olnud ja sama jätkub ka tuleval aastal.
Juba aasta algusest jätkasime hoogsalt
lauamänguringiga, sõbrapäeval meisterdasime
kauneid kaarte ning märtsis külastas
meid kirjanik Epp Petrone. Märtsis ja
aprillis kaunistas raamatukogu seinu Põlva
Kunstikooli õpilase Merily Järveotsa põnev ja
omanäoline fotonäitus „Raamatud. Raamatud.
Raamatud“. Aprillis käisime huvilistega Reola
kultuurimajas kohtumas kirjanik Andrus
Kivirähkiga, kus sai palju nalja ning põnevaid
uusi teadmisi. Aprilli keskel toimus Maaritsa
raamatukogus esmakordselt Raamatukoguöö,
kus vaatasime filme, lahendasime mõistatusi,
mängisime kirjanduslikku aardejahti ning
ööbisime raamatukogus. Osalejatele meeldis
sündmus nii väga, et sarnane üritus on plaanis
ka uuel aastal. Loomulikult toimus ka sellel
aastal juba neljandat korda Suvelugemine.
Raamatukogu seinad said kauneid, loetud
raamatute eest saadud lilli täis ja parim
lugeja sai minna ratsutama. Auhinnad anti
üle raamatukogu päevade raames toimunud

ÜLESKUTSE !

Õudusteööl, kus vaatasime koos osalejatega
õudusklippe, lugesime jubedaid lugusid
ning sõime head-paremat. Raamatukogu
päevade ajal toimusid seekord ka pimekohting
raamatuga, kus iga soovija sai kaasa pakitud
üllatusraamatu ning meisterdasime toredaid
järjehoidjaid teistele lugejatele kinkimiseks.
Samuti toimus neli korda raamatukogu
ruumides raamatukogujooga, kus osalejad
said kosutust nii kehale, kui hingele. 28.
oktoobril oli raamatukogus kirjanduslik
filmiõhtu, kus saime tuttavaks kirjanik Leelo
Tungla lapsepõlve ja kujunemislooga.
Raamatukokku on sel aastal saabunud ka
palju head ja kvaliteetset uudiskirjandust ning
koju saab laenutada mitmed põnevaid ajalehti
ja ajakirju. Advendiajal on raamatukogus
võimalus tutvuda jõuluteemalise kirjandusnäitusega. Raamatukogu tegemistega
saab end alati kursis hoida ka sotsiaalmeedia
vahendusel.
Kaunist
pühadeaega
ja
kohtumiseni ikka raamatukogus!
Jaanika Tappo

Saverna külakeskus ja raamatukogu paluvad tuua jõuluaja lõppedes (7.-8. jaan.) jõulukuused Saverna
noortekeskuse lõkkeplatsi juurde. Sealt edasi toimetame need ponitallu vitamiinirikkaks toidulisandiks.
Nii ei jää kuused vedelema prügikastide juurde ja leiavad „taaskasutuse“.
HOIAME KODUÜMBRUST!
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Sünnid

DETSEMBER Kanepi kihelkonna kultuuriloolises kalendris
1. 120 aastat tagasi sündis *3.12.1899
Võrumaal Viitina v. Krabil Aksel
Pihlapuu, staažikas koolimees,
abielus Laura Kanguriga (1935. a-st),
õppis Ristemäe algkoolis, Rõuge
kihelkonnakoolis, Võru poeglaste
G., õpetaja kutse pedagoogilistel
kursustel 1921, oli Võru ÕS
harjutuskooli õpetaja, Hanikase ja
Luuska algkooli juhataja, Kahkva
algkooli õpetaja 1927-29 Orava,
1935-36 Ruusa, 1936-40 Ruusmäe
algkooli ja Erastvere algkooli
juhataja 1940-44 koos abikaasa
Lauraga. Aktiivne seltside tegelane,
Erastvere naiskoorijuhataja, N. K.
vanakotkas, ajalehtede kaastööline,
omas 1200-köitese raamatukogu.
Arreteeriti 1945 Erastvere koolis,
hukkus
Irkutski
Verhovski
vangilaagris † 3.11.1953.
2.120
aastat
tagasi
sündis
*3.12.1899 Laura Pihlapuu (*Raud,
Kangur)
eestlaste
asunduses
Livonia Põhja-Kaukaasias, töötas
Võrumaa koolides, oli Erastvere
Suureküla
kooli
vene
keele
õpetaja, algatas koolimaja juurde
dendropargi rajamise, hoolitses
kooliaia eest, paigutati poliitilistel
põhjustel pidevalt koolides ringi,
pensionil olles elu lõpuaastad
elas Kanepis J. Akkeni majas,
kudus vaipu, tegi herbaariume
botaanikainstituudile, kirjutas üles
rahvalaule (ka H. Akkenilt). oli
ERM-i au-korrespondent, korrastas
A. Weizenbergi sünnikoha samba
ümbrust 1964.a-st. † 1.01.1982.
3. 50 aastat tagasi suri † 11.12.1969
Kanepi k/n Heisris Mustjärve l talus

Elli (Ella-Therese) Põder-RohtAstur (*Sindis 18.07.1891, maetud
Tartu Pauluse k.), oli ”Vanemuise”
primadonna, lauljanna ja lavastaja,
Eesti Näitlejate Liidu (1940) ja
Eesti Teatri Ühingu (1962) liige.
Lõpetanud 1912 Tartu Puškini G.,
1917 Peterburi Keeltekursused,
õppinud 1913-17 laulmist Peterburi
Konservatooriumis A. Maikovi
juures, näitejuhtimist 1922 Berliinis
O. Gzovskaja ja V. Gaidarovi
stuudios, laulu A. Fohströmi
juures. Oli 1922-34 “Vanemuise”
operetisolist ja lavastaja, esines
külalisena “Estonias”, Narva Teatris
ja Valga “Sädemes”. Esinenud
kontserdilauljana (ka välismaal)
ja kabarees. Aastatel 1919-29 oli
abielus kirjanik R. Rohuga ja 192938 “Vanemuise” asjaajaja Harald
Stukis-Asturiga.
Lavastanud:
Kollo Olly-Polly (1929), Kalmani
Silva (1928), Mariza (1930) ja
Tsirkusprintsess (1931), Benatzky
Kolm musketäri (1932), Tsaikovski
Jevgeni Onegin (1934), Stoltzi
Meedi (1935). Osad: Hanna Glavari
(Lehari Lõbus lesk, 1922), Juliette
(Nelsoni Kõrgus lõbutseb,1922),
madame Pompadour (Falli Madame
Ppompadour,1923),
Nõmmelill
(Planquette’i Corneville’i kellad,
1924), Marion (Bromme Marion,
1925), Dolly (Arnoldi ja Bachi
Dolly, 1927), Sonja (Lehari
Tsareevitš, 1928), Jutta (Kalmani
Hollandlanna, 1929 ja lavastaja),
Kristel (Zelleri Linnukaupleja,
1931), Laya ja Susanne (Abrahami
Havai Lill, 1932 ja lavastaja), Linda

(Vaiguri
Kraavihallid,
1935).
Osalenud ka filmides. Pärast teatrist
tagasitõmbumist
elas
Kanepi
lähedal Heisri k. Mustjärve ääres
vanemate rajatud kodutalus, ema
Anna, õed Leida Eller ja Mahta
Põder. Biograafia: E. Türk. Sinilindu
püüdmas (1964), Eesti teatri
biograafiline leksikon. Tema isa Märt
Põder sündis *Suigu Tori 23.06.1866
mõrvatud 14.01.1919 Kasaritsas
enamlaste poolt, nimi Kanepis
Vabadussõja Ausambal. Eksitavad
on varasemad andmed, kus tema
isaks on märgitud Reinhold Põdder.
3. 120 aastat tagasi sündis *14.12.1899
Erastvere v. August Haak, vanemad
talunikud Kusta H. ja Marie (Veske),
loomaarst, õppis Hurmi vallakoolis,
kanepi kihelkonnakoolis 191115, HTG 1915-19, Võru PG 191921, osales vabatahtlikuna Eesti
Vabadussõja lahingutes, õppis
tasuta tartu Ülikooli arsti- ja
loomaarstiteaduskonnas 1921-26,
Põlva jaoskonna loomaarst 192734, Karula jsk loomaarst 1934. a-st,
sai kingiks talu Erastveres, autasuks
Vabadussõja eest krundi Põlva
kirikumõisa maast, abielus Marie
Kahariga (1924), Põlva Haridusseltsi
juhtiv liig, tegev laulukooris 1927-34,
Põlva Majandus Ühisuse juhatuse
liige, Põlva Vabadussõjas langenute
mälestussamba püstitamise komitee
esimees, N.M.K.Ü. Karula osakonna
laekur ja tegev sama ühingu LõunaEesti laagri asutamisel 1936. a-st.
S. ja R. Villa Mälestusteraamatus
„Põlva eile“ (2017, lk. 161) on
märgitud, et August Haagil oli 3 last:

Kanepi valla sündmused detsember 2019 – jaanuar 2020
Rohkem infot www.kanepi.ee

Enno, Valdur ja Lea. II maailmasõja
ajal põgenesid Saksamaale, paat
sattus miinile.
4. 120 aastat tagasi
sündis
*16.12.1899 Põlgaste v. Hurmis
Gustav Lind, õppis Hurmi külakoolis,
Kanepi kihelkonnakoolis, iseõppija,
töötas Kanepi postkontoris 19191920 ja kirjeldas Kanepi elu,
töötas Petseris pangas, Põltsamaa
Tarbijate Kooperatiivis. Kogus
Kanepi kihelkonna kultuuriloost
arhiivmaterjale, postmarke, oli
ERM-i au-korrespondent. Tema 100.
sünnipäevaks 1999 andis pojapoeg
Peter Lind välja raamatu: Gustav
Lind. “Minu mälestused elatud
sajandil“. † 24.07.2000 Põltsamaal5. 115 aastat tagasi *30.12.1904
sündis Tartus kirjanik Rudolf Sirge
† 24.08.1970 Tallinna lähistel, õppis
Karaski ja Karilatsi külakoolis,
Tartu Õpetajate Seminaris, lõpetas
Tartu Õhtugümnaasiumi. Töötas
1929-37 ajakirjanikuna, 1937-40
välisministeeriumi
pressibüroos,
1940. a. selle juhataja ja ETA direktor.
1941. a. poliitvang. 1951-68 töötas
„Loomingu“, toimetuses. Avaldanud
novellikogusid,
romaane,
neist
tuntuim „Maa ja
rahvas“.

Õnnitleme!

Sünnipäevad jaanuar
103
Miralda Timofejeva
30.01.1917 (Saverna)
99
Aino Hindoala
29.01.1921 (Sõreste)
85
Lembit Salomon
23.01.1935 (Põlgaste)
Loreida Tamm
28.01.1935 (Sulaoja)
80
Maie Kesksaar
29.01.1940 (Vissi)
Tõnis Veiko
31.01.1940 (Karilatsi)
Tatjana Hint
31.01.1940 (Valgjärve)
75
Tõnu Gescheimer
03.01.1945 (Hurmi)
Heino Kõrge
06.01.1945 (Saverna
Reet Vaher
27.01.1945 (Ihamaru)
Harry Laagus
30.01.1945 (Vissi)
70
Tamara Jeršova
01.01.1950 (Soodoma)
Endel Kisla
10.01.1950 (Aiaste)
Tõnis Troon
17.01.1950 (Ihamaru)
Tea Sikk
18.01.1950 (Kanepi alevik)
65
Ain Tavita
05.01.1955 (Voorepalu)
Aivar Häälme
05.01.1955 (Soodoma)
Juhan Luik
09.01.1955 (Valgjärve)
Kalev Kevade
10.01.1955 (Hino)
Milvi Visnapuu
12.01.1955 (Krüüdneri)
Harri Harsija
16.01.1955 (Põlgaste)
Aili Kiristaja
20.01.1955 (Krootuse)
Liivi Kilk
23.01.1955 (Kaagvere)
Kalle Häelme
27.01.1955 (Saverna)

Kalendrit lehitses
Milvi Hirvlaane

OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.

Aeg
Detsember
3.-31.12
20.12.
kell 20.00
22.12.2019
28.12.
kell 20.00
28.12.
kell 21.00
28.12.2019

Sündmus

Toimumiskoht

Näitus „Reisisellid toovad kaasa“

Saverna raamatukogus

Jõulupidu

Krootuse külakeskuses

Valgjärve piirkonna laste jõulupidu

Valgjärve laululava

Aastalõpupidu

Maaritsa kultuurimajas

VASTSE-KUUSTE
LIHATÖÖSTUSE LIHAPOOD
ON ALATES

Aastalõpupidu

Kanepi Seltsimajas

02.12.2019 TAAS AVATUD.

Aastalõpupidu Valgjärvel

Valgjärve võimla

30.12.
kell 21.00
03.01.2020
kell 18.30

Aastalõpupidu. Tantsuks mängib Country
Road

Põlgaste külakeskuses

OOTAME KÕIKI VANU JA
UUSI KLIENTE TUTVUMA
UUENDATUD KAUPLUSE JA

Mälumängu IV etapp

Saverna raamatukogu

KaGUmeTs OÜ

Anete Vogt (Pikajärve)
Klen Klemmer (Mügra)
Sofia Hiir (Kanepi alevik)
Mia Kägo (Kaagna)
Annabel Ingver (Tiido)
Assar Reinold (Sõreste)

Tel 50 45 215,
51 45 215,
info@est-land.ee

KAUBAVALIKUGA.
TÖÖPÄEVITI OLEME
AVATUD 10.00-19.00 JA
PUHKEPÄVITI 10.00-16.00

 MÄLESTAME

Heldur Kattai

22.06.1952-14.11.2019 (Mügra)
Evi Jordan
02.05.1936-02.12.2019
(Kanepi vald)

ELEKTRITÖÖD

OsTame:
- metsa-ja põllumaad,
kasvava metsa raieõigust;
- maharaiutuid metsalanke
või nooremapoolset metsa,
kasvatamise eesmärgil;
- palki, paberipuitu ja
3-meetrist küttepuitu.

PLIITIDE JA AHJUDE
EHITAMINE
Üldehitus- ja remonditööd.
Tel.nr. 5104816

TÖÖDELE
ANNAME GARANTII
TEL 520 50 16
•

•

•
•

Tel. 56208897 | info.kagumets@gmail.com

Kanepi
Teataja

Kanepi vallavalitsuse ja volikogu ajaleht
Toimetuse aadress:
Turu põik 1, Kanepi, 63101 Põlvamaa.
Toimetaja: Merike Luts

•
•

Järgmine leht ilmub jaanuaris 2020.
Täname kõiki abilisi ja kaasautoreid.
Artiklid ja ettepanekud palume saata e-postile:
kanepi.teataja@gmail.com

Elektritööd, kaablitööd,
põrandakütte paigaldus,
välisvalgustus ja kilbitööd.
Elektripaigaldiste tehniline
kontroll, kontrollmõõtmised
ja dokumentatsioon.
Elektriprojektid, ekspertiisid,
hindamised
Energiasüsteemide ehitus ja
hooldus.
Käidukorraldus.
Materjalid, valgustid ja LED
lahendused.

Tehniline teostus:
tel 5649 5252
kalurileht1@gmail.com
www.kalurileht1.ee

